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Inhoud (1) 
• Mobiliteitsproblematiek  

       

• Mobiliteitsvisie Noorderkempen 

 

• Ringwegen Zoersel en Malle 

 

• Planningsproces 

 

• Tracé en inpassing van Ring rond Malle 

 

• Ontwerp  

 

• Milderende maatregelen 

 



3 

Inhoud (2) 
 

• Procesverloop en communicatie 

 

• Vragen? 
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Mobiliteitsproblematiek 



Mobiliteit in de Noorderkempen: 
Probleemstelling 
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Hoge verkeersdruk in de Noorderkempen 
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Mobiliteitsvisie 
Noorderkempen 
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Mobiliteit in de Noorderkempen:  
Integrale en duurzame oplossing 

Globale mobiliteitsvisie Noorderkempen 

 

• 2012 

• Provincie Antwerpen als trekker 

• 15 gemeenten waaronder Malle 

• Unaniem goedgekeurd in GR 25/06/2012 

• Vlaams Gewest, De Lijn, middenveld … 

• DOEL: Integrale en duurzame aanpak van 
mobiliteitsuitdagingen in de Noorderkempen 

• Pakket aan maatregelen  

• > Aanleg ringwegen essentiële bouwsteen  
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Mobiliteit in de Noorderkempen: 
Integrale en duurzame oplossing 

• Kaart 
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Mobiliteitsvisie zet in op drie sporen 

• Versterking wegennet > Robuust vrachtroutenetwerk voor en door de 
Kempen 

• Zuigt verkeer uit onderliggende, verzadigde, lokale wegen op 

• Zorgt, mits ringwegen, voor meer veiligheid en leefbaarheid 

• Zorgt voor vlottere doorstroming 

 

• Duurzame ruimtelijke ordening 

• bedrijvenzones dichtbij hoofdwegennet 

 

• Versterking verschillende vervoersmodi 

• Kanaal als economische ruggengraat 

• Openbaar vervoer voor betere ontsluiting woonkernen en 
bedrijventerreinen 

• Fietsen voor woon-werkverkeer 
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Vrachtroutenetwerk  Vrachtwagenroute 

 

 

 

 

11 



Vrachtroutenetwerk  Vrachtwagenroute 

• Voor lange afstandstransporten is de tijdswinst zeer beperkt en niet 
interessant. 

 

• Voor kortere afstand en personenwagens: nieuwe 
infrastructuurprojecten zorgen voor betere doorstroming rond 
Antwerpen en alternatieven 

• Oosterweelverbinding en haventracé 

• A102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar: bijkomende bescherming 

- Digitale vrachtwagensluizen 
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Ringwegen Zoersel 
en Malle 
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Ringwegen Zoersel en Malle 

• De as Zoersel – Malle maakt deel uit van vrachtroutenetwerk 
Noorderkempen 

 

• Gewestwegen lopen echter door dorpskernen 

 

 Druk op leefbaarheid en veiligheid 

 

 Oplossing: omleidingswegen halen (vracht)verkeer uit de woonkernen 
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Ringwegen - Tellingen  

• N12xN14 

• 29/09/2016 (inclusief wachtrijen) 

• 01/12/2011 

• 10/01/2012 (enkel wachtrijen) 

• N12 x Nijverheidsstraat x 
Steenovenstraat 

• 30/01/2014 

• N14 x Drengel (Zoersel) 

• 10/01/2008 

• N14 x Kerkstraat (Zoersel) 

• 23/01/2014 

• N14 x N179 (Zoersel) 

• 06/02/2014 

• N179 x Delften 

• 30/01/2014 

• N179 x Industrieweg 

• 06/02/2014 

 

• Snedetellingen N14, N179 

• 2013 

 

• Simulatie obv provinciaal 
verkeersmodel door VVC  

• 2011-2012 

 

• Simulatie obv update 
verkeersmodel en nieuwe 
infrastructuurwerken door VVC  

• 2018 
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Ringwegen Zoersel 
en Malle 
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Planningsproces 
19 



Planningsproces nieuwe ringweg 

• Mobiliteitsvisie Noorderkempen: legt krijtlijnen vast voor aanpak 
mobiliteit over de hele regio > onder meer ringwegen 

 

• Startnota:  voor één bepaalde ringweg concept uitwerken, 
tracéalternatieven bestuderen, impact op omgeving bestuderen,  

 

• Projectnota: verdere technische uitwerking van het voorontwerp  

 

• Bouwvergunning: met het technische ontwerp bouwvergunning 
aanvragen 
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Planningsproces 

• Waarom geen MER? 

• Volgens criteria niet MER-plichtig 

• Aanleg van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km. 

• Aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer 

• Aanleg van verharde wegen die over een ononderbroken lengte van 1 km of 
meer in een bijzonder beschermd gebied zijn gelegen.  

 

• Wel MER-screening: In functie daarvan worden relevante milieu-
aspecten in kaart gebracht en de effecten beoordeeld 

• We nemen in het ontwerp dan ook al maatregelen om deze effecten zo 
beperkt mogelijk te houden 

 

• Waarom geen RUP? 

• Planologische bestemming was er al sinds jaren 70  
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Planningsproces 
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• Hoe wordt bepaald of project MER-plichtig is? 

 

 



Planningsproces - Toekomst 
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Tracé en inpassing 
ringweg Malle 
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Tracé  
omleidingsweg 
 
 
 
 hier 3 
varianten naast  
elkaar + volgende 
slide: tabel met 
afwegingen 
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Concept 
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Ontwerp 
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Typedwarsprofiel 2 
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Typedwarsprofiel 3 
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Kruispunt Maris Stella 
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Ontsluiting industrieterrein 
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Ontsluiting industrieterrein 

• Afsluiten van bestaande verbindingen met Zoerselbaan (Delften en 
Industrieweg)  

 

• Verkeer zal omleidingswegen Zoersel en ring Malle volgen tot kruispunt 
met industriezone 

 

• Kruispunt met Nijverheidsstraat blijft behouden 

 

• Ontwerp is uiteraard voorzien op zwaar vrachtvervoer (draaicirkels etc…) 

 

• Ontwerp houdt rekening met groei van het bedrijventerrein. 
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Kruispunt De Schaaf 
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Milderende 
maatregelen 35 



Geluidsschermen 
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Landschappelijke inpassing 

• Groene wand 

 

• Landschappelijke  

      buffer 

 

• Kleine landschaps- 

      elementen 

 

• Bebossen restpercelen  

 

• boscompensaties 
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Procesverloop en 
communicatie 38 



Procesverloop 

• Ring Malle Fase 1: 

• 2018:  

• Afwerken voorontwerp 

• 2019:  

• Definitieve ontwerp met 
technische plannen 

• bouwvergunning indienen 

• Onteigeningen 

• 2020:  

• Onteigeningen 

• Opmaak bestek en 
aanbesteding 

• 2021:  

• start werken 

 

 

• Ring Zoersel 

• 2018:  

• Onteigeningen 

• Voorbereiding 
bouwvergunning 

• 2019:  

• Onteigeningen 

• Opmaak bestek en 
aanbesteding 

• 2020:  

• start werken 
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Communicatie en participatie 

• 2018-2019: Onteigeningen: apart communicatietraject op maat 

 

• 2018: Opmaak voorontwerp 

• Infosessies februari 

• Dialoogsessies maart 

• Terugkoppeling april - juni 

 

• 2019: Indienen bouwvergunning 

• Voorstel definitief ontwerp 

• Mogelijkheid tot bezwaren 

 

• 2020: aanloop naar werken 

• Informeren over aanpak werken 
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Vragen?  
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www.wegenenverkeer.be/RingMalle 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 
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